Protokoll styrelseinternat för SFAI
Tid: Måndag 210426 kl. 11.00 till onsdag 210428 kl. 15.00
Plats: Grinda
Deltagare: Annette N, Claes F, Owain T, Karin BK, Eva S, Maja E, Roman A, Karolina P, Anders S,
Josephine J, Hans Hj. Frånvarande: Erik Lindgren
Måndag
1. Mötet öppnades av ordförande.
2. Mötesordförande Annette N, protokollförande Eva S, justeringspersoner Maja och
Roman.
3. Dagordningen godkändes.
4. Presentationsrunda.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Basecamp. OT presenterar funktionerna. Beslutas testa och utvärdera vid nästa internat.
6. Styrelsearbete.
a. Diskuterades möjligheten att få tid av arbetsgivaren för att delta i SFAI
styrelsearbete. Olika villkor i olika regioner, ex. svårt i Skåne att få betald
arbetstid. Kan info ges från början till vch och kandidater till styrelsen, ev. från
valberedningen? Lönekriterier borde innefatta ideellt arbete för SFAI-styrelsen.
b. Många remisser omfattande. Behöver fördelas på fler i styrelsen. Beslutas att
Maja E övertar ansvaret att distribuera remisser att besvara inom styrelsen, då
Karin BK har stor arbetsbörda redan, med bl.a. SFAI-Anivaveckan.
c. Riktlinjearbete: Under pandemin har SKR skrivit att riktlinjer som inte har
godkänts av dem får anses ”som allmänna bidrag till kunskapsutvecklingen i
samhället”. Hör ihop med frågan om hur NPO-arbete ska finansieras, inkl. NAG,
där förväntat antal arbetstimmar bör definieras. Tidsbehovet kan adresseras på
kommande möte för chefer och ledare. NPO diskuteras vidare under p.16.
7. Styrelsemöten: Diskuteras arbetssätt. I princip bättre med heldagar vs. kvällsmöten.
Tidigare blandat fysiska- och telefonmöten. Arbetsfördelningen behöver struktureras.
Karolina mailar ut årshjulet som finns i Dropbox, så att alla kan uppdatera sitt eget
ansvarsområde. Vidare diskussion av årshjulet vid höstens internat i nov 2021.
8. Kommunikation och sociala medier, SFAI-app, hemsidan:
a. SYA använder Facebook för kommunikation, fungerar bra.
b. Josephine åtar sig att underhålla SFAI:s Facebook.
c. 200 personer per dygn besöker hemsidan med riktlinjer, varav 46% via
smartphone. Viktig info.
d. Kommunikationsfrågan bör adresseras vid varje styrelsemöte.
e. SFAI-appen kan länka till hemsidan, beslutas att Owain ansvarar. App gör
det enklare att skicka push-notiser.
f. SFAI-Aniva-veckans app organiseras av MKon.
9. SFAI-tidningen. F.n. går tidningen med vinst, p.g.a. goda annonsintäkter. Beslutas
förlänga avtalet med MKon. Stundtals svårt få in redaktionellt material, bra om
delföreningarna bidrar.
10. SFAI:s möjligheter att påverka genom olika nätverk:
a. SSAI: når inte ut, hemsidan används för lite.
b. SLS: Borde vara möjligt att påverka och få stöd, ex via debattartiklar. SLS
kartlägger utbildning, även fortbildning via konsult.

c. Slf: Viktigt bevaka möten. Facklig sekreterare Eva S gör det, med rapport.
d. SKRÅ (Sv. Kirurgiskt råd): Nästan ingen aktivitet förra året. Detta år har SKF
(Sv. Kirurgisk förening) ansvaret och haft möten under våren. Köställd vård
och ST-utbildning är prioriterade ämnen. ST-SKRÅ finns också som nätverk.
e. Soc. styrelsen får input just nu via intensivvårdsreferensgruppen (fem
anestesiologer och en IVA-ssk), Sten Walther och Sten Rubertsson,
stabsläkare.
f. SKR: Karin BK har kontakt och kan ge input via Marie Norell, yrkespolitiker.
g. ESA: NASC-gruppen, Karin BK representant nu (tidigare Owain T), viktigt
bevaka stundom märkliga beslut, ex. förkortad specialistutbildning.
Potential att vara en plattform för fortbildning.
h. MICC: kommitté som bildats för att strukturera innehållet i
intensivvårdsutbildning, Hans Hj och Camilla B representerar SFAI.
i. Personliga nätverk kan användas för att påverka ang. SFAI-frågor.
j. Beslutas att Annette ska be alla som blivit nominerade från SFAI -styrelsen
att skriva en kort rapport om sitt uppdrag till verksamhetsplanen.
Tisdag
11. Hur mår anestesiologen? Diskuteras i smågrupper och i plenum ang. anestesiologens
arbetsmiljö med fokus på pandemiperioden. Eva S visar sammanställning av enkät från
kollegerna på Danderyds sjukhus. Extrem belastning både fysiskt och psykiskt av
covidarbetet, dock framgår att många trivs med själva arbetsinnehållet. Beslutas att SFAIstyrelsen ska intensifiera arbetet med denna fråga via nationell enkät, kartläggning, etc.
Hans Hj ansvarar för att kontakta person på Sv. Läkarförbundet som kan vara behjälplig
med att få enkäten ”proffsig”. Maja, Claes och Anders ansvarar för enkätfrågor. Detta
arbetsmiljö-arbete skall kommuniceras på FB och hemsidan, ansvariga Josephine och
Roman.
12. Utbildning
a.
Nya författningen avs ST-utbildning. AS presenterar. Några nyheter:
minst 5 år och 6 månader, skall inledas med BT, som kan vara 6 eller 12 mån,
upp till regionerna. I teorin kan läkare göra BT och del av ST under samma
tidsperiod. Handledare plus av vårdgivaren utsedd läkare skall göra en
sammantagen bedömning av uppnådd spec. kompetens. Alltså inte vch längre,
vilket är anmärkningsvärt och något SFAI-styrelsen beklagar. SFAI, dvs. Karin
BK, har fått målbeskrivning på remiss och har, efter avstämning med styrelsen,
lämnat synpunkter på för BT och ST för över ett år sedan, dock utan att SFAI
kunnat notera att dessa synpunkter påverkat utformningen. Därefter ingen
info alls.
b.
Nya utbildningsboken. AS. Nya delmål. Inte längre krav på
vetenskapligt arbete, ej heller vetenskapliga kurser, vilket SFAI-styrelsen
beklagar. En delbakgrund är att vetenskapligt arbete av ofta hög kvalitet görs
under läkarutbildningen, T7. 24 mån IVA kvar som rekommendation. Elearning kurs i juridik för anestesiologer planeras. SLF kommer troligen att göra
text avs delmål. Appendix behövs, med kompetensrekommendationer. EPA
och Milestones planeras för att definiera kunskapsnivåer. Utbildningsboken
planeras vara klar till SFAI-mötet 2022.
c.
BT. Saknades tyvärr text med information om BT till våra
studierektorer, vilket fanns som protokollfört uppdrag (HHj) vid två tidigare

styrelsemöten. SFAI-styrelsens vidare strategi framåt i frågan skulle diskuteras
just idag.
AS har informerat sig om BT, då han skulle bistått HHj med texten inför dagens
möte, upplyser om att BT skall innefatta minst 3 mån primärvård och 3 mån
akut sjukvård. Enligt målbeskrivningen skall läkare kunna ”inleda behandling
av akuta sjukdomstillstånd inkl. livshotande tillstånd”, vilket kan tolkas som att
aneIVA är en nödvändig placering. Hög risk för att det blir olika i olika regioner.
Risk för att det blir för få BT-tjänster. Efter denna diskussion skriver HHj en text
enligt ovan under sittande möte, vilken senare redigeras av AS och skickas ut
via Basecamp för snabba synpunkter av övriga. Denna info brådskar och redan
blivit kraftigt försenad.
Noterades att HHj anför jäv rörande uppdrag kring BT och därmed inte deltar i
beslutet att godta den text i frågan som SFAI-styrelsen avser att ta fram och
sprida.
d.
Kursportalen. Utvecklas snabbt. OT informerar.
e.
SK-kursansökan. OT ansvarar för att söka ramavtal för ansökan om SKkurser via Soc. styrelsen.
f.
Diskuteras hur SFAI ska kunna kontrollera/certifiera kursinnehåll för
ST-kurser i allmänhet. En sorts motsvarighet till LIPUS-granskning. Ev kan
delföreningarna bistå med detta. Kursportalen blir viktig härvidlag, för
informationsutbyte.
f.
Fortbildning. F-gruppen inte aktiv, sammankallas ej, behöver stöd.
Diskuteras strategi för fortbildningen, extremt viktig fråga. I Sverige saknas
CME-system. Frågan aktuell i SLS. Examination, återkommande? Annat sätt att
få/kontrollera kunskap? Definiera mål, kanske bakjourskunskap, detta finns
hos en del spec. föreningar. Äldre SFAI-dokument om livslånga lärandet finns,
kanske kan uppdateras. Annette kontaktar Lill B och Cecilia Escher för tips på
F-gruppledare och målbeskrivning och hur de ser på sin egen roll i gruppen.
Styrelsen beslutar att ge ett uppdrag till F-gruppen om att inventera de
fortbildningsplaner som finns nationellt. Många goda idéer finns.

13. Ekonomi:
a. OT ger översikt, diskuteras hur ersätta alla frivilliga insatser.
b. Arbetsgivarens roll i att finansiera skrivandet av riktlinjer viktig.
c. Nu betydande avgift till SLS årligen då vi blivit medlemsförening.
d. Beslutas att Claes skriver en proposition till årsmötet ang. ersättning till styrelsen.
e. TAASK. OT informerar. Tidigare BAS-kurs, går med liten vinst varje gång, haft 32
tillfällen (sic!). Populär kurs, planerar utvidga i övriga Norden, Island redan haft.
Bolag nu bildat av OT, TAASK AB. Beslutas godkänna detta.
14. Vårdplatser IVA. Claes F. Sverige har normalt endast 520 vpl totalt på IVA, 5/100 000
invånare, nästan lägst i Europa. Intermediärvårdplatser IMA, svårare att definiera. Nu
kommuniceras 720 IVA-platser finnas som ”100%”, enligt Soc. styrelsen i olika media, ett
falskt högt värde, för detta saknas budget, tjänster, utbildning, lokaler, utrustning, m.m.
SFAI kan ange en möjlig väg framåt, ny målbild för 760 vpl, beskriva ett ”nu-läge” vilket
innebär för 2021 budgeterat 520 vpl, och ett framtida ”bör-läge” 5 år framåt (2026) med
större kostym, med SIS, professorsgruppen, verksamhetsledningarna. Nu-läge under
våren 2021, bör snarast beskrivas som en långvarig överbeläggning på 20–40%, varierar
lokalt, orsakad av pandemins krav sedan mars 2020. Beslutas att SFAI-styrelsen, genom
Claes F, skickar en skrivelse till Soc. styrelsen med begäran om utredning av reellt behov

av IVA/IMA-platser. SFAI-ordförande Annette N kommer att bli intervjuad av TV-journalist
vecka 19.
Operationsköer. Hur adressera detta? Stress för våra medlemmar. Nu opereras
cancerkirurgi och privata vårdgivare får fler operationer av lättare patienter, ”mellan”patienter i kläm. Prioritering av ingrepp är nu nödvändig, i samverkan med opererande
spec. Beräkningar från SPOR har visat att om antal ingrepp ökar med 5% så tar det 2 år att
operera bort köerna. Nationellt prioriteringsinstrument behövs. Procedur-anestesi viktigt
att få med i beräkningarna. Annette fortsätter diskutera frågan på SLS Covid-möte.
15. SFAI-AnIVA-mötet Örebro 2021. Planering pågår.
SFAI-AnIVA-mötet Uppsala 2022. Planering omstartad, (för tredje gången).
Kommande ort för SFAI-vecka 2023 är Umeå.
Onsdag
16. NPO. Stort remissinflöde från många instanser och arbetsgrupper. SFAI inte alltid
tillfrågade och viktiga arbetsgrupper kan missas. Stundom uppfattas att SFAI aktivt hålls
utanför? Frågan är om andra specialiteter har samma problem, kan se olika ut i
förhållandet specialitetsföreningar vs respektive NPO. Finns inga riktlinjer från SKR hur
den kommunikationen ska se ut. PIVoT (NPO för Perioperativ medicin, Intensivvård och
Transplantation) behöver utreda. PIVoT har godkänts och etablerats senare än övriga
NPO, inte synts på samma sätt. Information om NAG finns på SKR hemsida, frågan är om
denna är fullständig, bör bevakas. Alla arbetsgrupper, såsom NAG, skall godkännas
centralt. Mats Bojestig är ansvarig i Sydost, dvs i den regionen som PiVoT har som
hemvist.
Åtgärder:
a. Samarbete SFAI-PIVoT behöver förtydligas ännu mer, förhoppningsvis efter
pandemin. Diskuterades adjungering av någon från PIVoT till SFAI-styrelsen, inget
beslut.
b. Prenumerera på nyhetsbrev från Kunskapsstyrning, Maja ansvarar.
c. Via SLS göra gemensam sak med övriga specialitetsföreningar, Annette ansvarar.
d. Hur få representanter till arbetsgrupper, NAG? Viktigt argumentera och diskutera
resurser. Karolina P informerar om att PIVoT:s ordförande Martin Holmer skrivit
info om detta arbete i senaste SFAI-tidningen.
e. Löf, utmaning att de inte känner till NPO. Checklistan, beslutas att återigen maila
Pelle G att vi vill fortsätta arbeta med revisionen, ex. till hösten. Maja ansvarar.
17. SYA. Josephine.
a. SYA-dagar omplanerade till 24–26/11, digital backup. Avvaktar t.v. med
utbildningsdagar. Viktigt att ST-läkare får möjlighet att delta i aktiviteterna. Alltid
SPUR v. 47.
b. Utmaningar med läkarsal, artikel i SFAI-tidningen.
c. Enkät genomförs om digital utbildning, utvärdering.
d. SFAI-Aniva-veckan, aktiviteter.
e. NYA, SSAI:s motsvarighet till SYA, ordf. inte hunnit vara aktiv, funnits i 2 år.
Utbytesprogram Europa. ESA training committee. Nordic network for global
surgery and anesthesia, NNGSA, Emelie Tegnell drivande. Kommer som
programpunkt på SFAI-veckan.
f. Stadgar, förändringar på gång, bl.a. ökat antal styrelsemedlemmar. Skall
godkännas vid nästa årsmöte.

g. Loggböcker: Flera bra finns, exempelvis stplan.se. Loggbok och delmål i ett,
användbart. Se nedan p. 17i.
h. Utbildningsskuld. Mailfunktionen krånglig, Owain utreder. Förkortningar på
hemsidan utmanande, Roman ordnar att dessa skrivs ut i sin helhet, ex.
delföreningarnas namn.
i. FB, Josephine tar gärna emot uppgifter att publicera.
j. Yngre kvinnliga läkare ibland utsatta för särbehandling av andra personalgrupper,
särskilt på vissa kliniker, anmärkningsvärt att detta fortsätter. Skall bli fråga för
chefer och ledare på kommande möte. Viktig arbetsmiljöfråga.
18. Aktuella och övriga frågor.
a. Delförening SFLPA och SLAS, motivering önskas varför 2 olika delföreningar
behövs, hur detta gynnar våra medlemmar. SLAS bildat 2020. Annette adresserar
dessa delföreningar.
b. SweTrau, önskemål att SFAI nominerar traumaintresserad anestesiolog. Vi frågar
ett par personer.
c. Förberedelser inför årsmötet diskuteras. Annette håller kontakt med
valberedningen.
d. Antal personer i styrelsen. Enligt stadgarna 11 personer totalt med möjlighet att
adjungera ytterligare.
e. Riktlinje preeklampsi. Godkännes av styrelsen efter korrigeringar enligt Basecamp.
f. Nominering NAG höftfraktur 25/5. Maja tillfrågar en erfaren person.
g. BT- Hans Hj text har kommit nu. Anders fortsätter arbeta med den via Basecamp
och håller styrelsen informerad.
h. OLA, on-linetentamen. Uppskjuten tentamen pga. it-strul, Maja kontaktar skriftligt
ESAIC via Emma Pontén med synpunkter från KVAST och SFAI om detta.
i. KVAST- utreda webbaserade verktyg för logg etc., ibland upphandlade, ibland inte.
Kommer att bli rekommendation i utbildningsboken.
j. Datum för kommande styrelsemöten, noteras i Basecamp, Schema:
Telefonmöten:
19/5 kl. 19-20.30
10/6 kl. 19-20.30
28/6 kl. 19-20.30
19/8 kl. 19-20.30
7/9 kl. 19-20.30
SFAI-Aniva-veckan: Heldag 20/9 kl. 10-17, samt konstituerande 23/9 efter
årsmötet
Internat 18–20/10
Telefonmöten:
15/11 kl. 19-20.30
15/12 kl. 19-20.30
Möte med LOK Umeå planeras i april 2022.
k. HBO delförening. Fråga om stängning av tryckkammare. Claes F svarar till
delföreningen att SFAI-styrelsen tidigare skickat ett stödjande dokument. Vore av
värde att involvera även RPO syd. Vi noterar att ärendet relaterar till
kunskapsstyrning och CF upplyser NPO PIVoT att frågan finns.
19. Mötet avslutades.
Vid protokollet:

Eva Selldén
Justeras:
Maja Ewert
Roman A’Roch

